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Dom Seniora i nowe mieszkania 
na Starówce

Prezydent z absolutorium i wotum zaufania

Park magazynowy 
Accolade w Koninie

Zaczarowany 
Dzień Dziecka
Z wielką  pompą  po  dwulet-

niej  przerwie  do  kalenda-
rza  miejskich  imprez  powró-
cił  Zaczarowany  Dzień  Dzie-
cka  „Witajcie  w  naszej  bajce”. 
W  imprezie,  zorganizowanej 

po raz ósmy przez Młodzieżo-
wy Dom Kultury, w konińskim 
Parku  Chopina  wzięły  udział 
setki osób. Wydarzenie odbyło 
się w niedzielę 29 maja.

32 mieszkania  dostosowa-
ne  do  potrzeb  seniorów 

powstają przy ul. Magnetytowej 
w  Koninie.  Buduje  je  Miejskie 
Towarzystwo  Budownictwa 
Społecznego (MTBS). 
- Dom Seniora nie będzie pla-

cówką  opiekuńczą.  To  ma  być 
nowoczesny budynek z  rozwią-
zaniami, które umożliwią  stwo-
rzenie  wygodnej  i  bezpiecznej 
przestrzeni  życiowej  dla  osób 
starszych  chcących  mieszkać 
samodzielnie i realizować swoje 
pasje w  obrębie  nieruchomości 
- wyjaśnia MTBS. Koszt inwesty-
cji wynosi  około  20.000.000  zł. 
Planowane  zakończenie  prac 
–  sierpień  2023  roku.  -  Bardzo 

się  cieszę,  że  to,  co  było  zapla-
nowane w  tej  kadencji  zaczyna 
się  dziać.  Ta  inwestycja  łączy 
dwie  ważne  polityki  miejskie: 
senioralną  i  związaną  z  rozwo-
jem  mieszkalnictwa.  To  zupeł-
nie  nowy  standard.  Coś,  co  bę-
dzie wizytówką naszego miasta 
–  podkreślił  prezydent  Piotr 
Korytkowski. MTBS realizuje też 
nową  inwestycję  na  Starówce. 
Przy ul. Obrońców Westerplatte 
powstaje  budynek  z  16. miesz-
kaniami na wynajem. Będzie  to 
budynek  trzykondygnacyjny, 
o  nowoczesnej  architekturze, 
z  parkingiem,  placem  zabaw 
oraz  infrastrukturą towarzyszą-
cą.  Planowane  zakończenie  in-

westycji  -  czerwiec 2023. Koszt 
to łącznie około 7.000.000 zł. 
Źródłem  finansowania  inwe-

stycji jest Fundusz Dopłat w Ban-
ku  Gospodarstwa  Krajowego 
zasilany środkami budżetu pań-
stwa, w ramach rządowego pro-
gramu  bezzwrotnego  wsparcia 
budownictwa mieszkaniowego. 

Radni  udzielili  prezydentowi 
Konina  Piotrowi  Korytkow-

skiemu wotum zaufania i absoluto-
rium za wykonanie budżetu 2021. 
W przypadku wotum zaufania gło-
sowano  następująco:  13  radnych 
było  za,  8  przeciw,  2  wstrzymało 
się  od  głosu,  przy  absolutorium 
natomiast: 13 radnych zagłosowa-
ło za, a 10 wstrzymało się od głosu. 
-  Bardzo  dziękuję  Radnym  Rady 
Miasta  Konina  za  udzielenie  mi 
wotum zaufania i absolutorium za 

wykonanie budżetu 2021. Dzięku-
ję wszystkim moim pracownikom 
za rzetelną pracę i zaangażowanie 
na  rzecz  naszego  miasta  -  mówił 
prezydent.
Przedstawiając  wykonanie  bu-

dżetu,  prezydent  poinformował, 
że  budżet  miasta  na  rok  2021 
został  zrealizowany  w  ponad 
96%.  Dochody  miasta  wyniosły 
630.324.667,12  zł,  wydatki  nato-
miast  618.397.066,25  zł.  Najwię-
cej  przeznaczyliśmy  na  oświatę 

i  wychowanie  (prawie  214 milio-
nów zł) oraz na wydatki w zakresu 
rodziny  i  pomocy  społecznej  (ok. 
150  milionów  zł).  Wydatki  mia-
sta związane z przeciwdziałaniem 
pandemii  COVID-19  to  blisko  1,5 
miliona zł. 
Raport o stanie miasta, po omó-

wieniu  którego  odbywa  się  gło-
sowanie  nad  wotum  zaufania, 
a  także  informacja  o  wykonaniu 
budżetu  są  dostępne  na  stronie  
www.konin.pl

W  Koninie  powstaje  no-
woczesny  park  magazy-

nowy.  To  inwestycja  Accolade 
- międzynarodowego  inwestora 
w  infrastrukturę  magazynową, 
który  działa  w  sześciu  krajach 
europejskich i w Polsce posiada 
30  nowoczesnych  parków  ma-
gazynowych.
Wartość  inwestycji  Accola-

de w  Koninie  sięga  21.000.000 
EUR.  Na  terenie  położonym 
w pobliżu centrum miasta, przy 
ul.  Kleczewskiej,  powstanie 
obiekt klasy A, o całkowitej po-
wierzchni  21.000  m  kw.,  skła-

dający  się  z  dwóch  budynków. 
Realizacja  jednego  z  nich  już 
rozpoczęła  się,  a  jego  oddanie 
do  użytku  planowane  jest  na 
czwarty kwartał bieżącego roku. 
Drugi budynek ma być ukończo-
ny na początku 2023 roku.
Inwestycja  w  Koninie  jest 

przykładem  działania  Acco-
lade  zgodnie  ze  standardami 
ESG.    Nowoczesny  obiekt  ma-
gazynowy  powstaje  na  terenie 
poprzemysłowym  i  będzie  po-
siadał  certyfikację  BREEAM, 
gwarantującą  zrównoważone 
podejście do środowiska.
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Około  200  osób,  w  tym 
przedstawiciele  Konina, 

wzięło udział w konferencji Mi-
nisterstwa  Funduszy  i  Polityki 
Regionalnej  w  Warszawie  po-
święconej programowi  „Rozwój 
lokalny”. Spotkali się tam przed-
stawiciele samorządów polskich 
oraz  ich  partnerzy  z  Norwegii 
i  Islandii,  którzy  uczestniczą 
w programie. Konin reprezento-
wali zastępcy prezydenta Witold 
Nowak  i  Paweł  Adamów  oraz 
Katarzyna  Rejniak  -  zastępca 
kierownika  Wydziału  Rozwoju 
i Inwestycji. 
Podczas  dwudniowej  kon-

ferencji  (31  maja-1  czerwca) 
rozmawiano m.in.  o  dotychcza-
sowych efektach wdrażania pro-
jektów  w  miastach.  W  Koninie 

praca  nad  realizacją  programu 
trwa.  Mamy  do  wykorzystania 
ponad  15  milionów  zł,  które 
przeznaczymy m.in. na stworze-

nie  „Aplikacji  –  dostępna  prze-
strzeń miejska”, na wyposażenie 
Inkubatora  Aktywności  Kultu-
ralnej w  remontowanym Domu 

Zemełki, czy też budowę mostu 
nad  kanałem  Ulgi  z  wyspy  Po-
ciejewo do prawobrzeżnego Ko-
nina. 

W lipcu  na  ulicach  Konina zagoszczą  teatry  uliczne. 
W tym roku w ramach Festiwalu 
Teatrów „Otwórz okno na kultu-
rę”  zobaczymy  aż  pięć  zachwy-
cających  spektakli,  w  tym  dwa 
zagraniczne.  Przyjadą  artyści  
z Hiszpanii, Togo, Krakowa, War-
szawy,  nie  zabraknie  lokalnego 
akcentu i niespodzianek podczas 
jednego ze spektakli. Na wszyst-
kie wydarzenia wstęp wolny! 

Widowiska  odbędą  się w  róż-
nych zakątkach miasta 5, 9, 16 i 
17 lipca. Dzięki współpracy z dy-
rektorem  krakowskiego  Teatru 
KTO Jerzym Zoniem (organizato-
rem największego  festiwalu tea-
trów ulicznych w Polsce) 5 lipca 
o godz. 18.00 na osiedlu Zatorze 
(ul.  Wiechowicza)  pokażemy  w 
Koninie,  bezpośrednio  po  sobie 
dwa  spektakle  zagraniczne:  „Et-
sumon”  z  doskonałymi  szczud-

larzami Afumy z Togo w Afryce i 
„Pelat” hiszpańskiego artysty Jo-
ana Catali. Tydzień później wszy-
scy  wezmą  udział  w  35.  ULICA 
Festival w Krakowie. 
9  lipca  na  placu  przy  boisku 

na  Chorzniu  wystąpi  Koniński 
Teatr  Tańca  ze  spektaklem  „Do-
wód  bardzo  osobisty”.  16  lipca 
zaprosimy  na  parking  przed 
Amfiteatrem  na  jedną  z  najbar-
dziej  widowiskowych  insceni-
zacji  w  reżyserii  Jerzego  Zonia, 
z muzyką Piotra Czajkowskiego. 
Spektakl  „Zapach  czasu”  zapre-
zentuje  Teatr  KTO  z  Krakowa. 
W  tej  niesamowitej  realizacji 
nie  zabraknie  niespodzianki  
z  konińskim  akcentem,  wszyst-
ko wyjaśni się podczas tego wy-
jątkowego  wieczoru.  Festiwal 
zakończy  się  17  lipca  w  Parku 
Miejskim  im.  Fryderyka  Chopi-
na  przedstawieniem  dla  dzie-
ci  „Cmok.  Smok”  w  wykonaniu 
warszawskiego Teatru Scena 96. 
„Otwórz  okno  na  kulturę” 

to  projekt  zapoczątkowany  w 
ubiegłym roku przez Miasto Ko-
nin.  Jego  założeniem  jest  wyj-
ście ze  sztuką ulicy  jak najbliżej 
mieszkańców, pod okna bloków. 
Pierwsza  edycja,  podczas  któ-
rej  pokazaliśmy  trzy  spektakle 
została  bardzo  ciepło  przyjęta 
przez  publiczność.  W  tym  roku 
miasto zaprosiło do współpracy: 
Konińską  Spółdzielnię  Mieszka-
niową,  Spółdzielnię Mieszkanio-
wą  Zatorze,  Spółdzielnię  Miesz-
kaniową  „Związkowiec”  i  Miej-
skie Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego.  Współorganizato-
rem  wydarzenia  jest  Koniński 
Dom Kultury. 

Festiwal powrócił! 

Konin w programie „Rozwój lokalny”

Za  nami  42.  Międzynarodo-
wy  Dziecięcy  Festiwal  Pio-

senki i Tańca w Koninie. Pięć fe-
stiwalowych dni (1-5 czerwca) 
minęło bardzo szybko. Pozosta-
ły wspomnienia i słowa: ,,do zo-
baczenia za rok!”. Ta wyjątkowa 
impreza  odbyła  się  po  dwóch 
latach  przerwy.  Z  koncertem 
specjalnym  dla  mieszkańców 
i  uczestników,  który  odbył  się 
przed  Konińskim  Domem Kul-
tury wystąpiła Bryska. 
W  tym  roku  w  festiwalu 

uczestniczyło  niemal  2.500 
uczestników.  Jak  podkreślali 
jurorzy konkursów tanecznego 
i wokalnego, poziom dzieci tań-
czących  i  śpiewających był  tak 
wysoki, że z ogromnym trudem 
przyszło  im  dokonać  wybo-
ru.  Ostatecznie  jury  przyznało 
w  sześciu  kategoriach  konkur-
su wokalnego  oraz  12  katego-
riach  konkursu  tanecznego: 
osiem Aplauzów Uśmiechu dla 
małych debiutantów, 15 wyróż-
nień, 15 Brązowych Aplauzów, 

15  Srebrnych  Aplauzów  oraz 
16 Złotych Aplauzów. 
Po  raz  pierwszy  w  historii 

festiwalu Grand Prix  konkursu 
tanecznego  przyznano  forma-
cji disco dance. Otrzymał je ze-
spół Shock Dance Juniors Team 
ze  Szczecina  za  prezentację 
„Run  the  World,  Girls!”.  Grand 
Prix  w  konkursie  wokalnym 
otrzymał  Piotr  Klima  (13  lat) 
ze  Szkoły  Podstawowej  nr  28  
im.  Karola  Miarki  w  Katowi-
cach.  Piotr  wygrał  utworem 
,,Zawołaj mnie”. 
Podczas  koncertu  galowego, 

który  odbył  się  4  czerwca  na 
konińskiej  Starówce  wręczono 
także  zaproszenia  do  udziału 
w Międzynarodowym Festiwa-
lu Euro Pop Contest i Liederleis 
Company oraz nagrodę ufundo-
waną przez wytwórnię Delphy 
Records. 
Koncert galowy poprowadził 

Tomasz  Kammel.  Wydarzenie 
można  było  obejrzeć  na  żywo 
w Internecie na stronie WP.PL. 

Teatry na ulicach Konina 
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Tysiące mieszkańców bawiło się na Dniach Konina
Pięć  koncertów  muzycznych 

gwiazd dla  fanów w różnym 
wieku,  dwudniowe  zawody  jeź-
dzieckie,  wesołe  miasteczko, 
strefa  gastronomiczna,  muzycz-
ne  wieczory  z  DJ-em,  czyli  trzy 
dni dobrej zabawy – tak przebie-
gały Dni Konina 2022.  To  jedna 
ze sztandarowych miejskich  im-
prez, która w ostatnim czasie ze 
względu  na  pandemię  nie  była 
organizowana.  Jej  powrót  po 
dwóch  latach  przerwy  pokazał, 
że  jest  to wydarzenie,  na    które 
czekamy.  W  tegorocznym  świę-
cie miasta uczestniczyły bowiem 
tysiące  osób  z  Konina,  powiatu 
konińskiego,  a  nawet  regionu: 
Kalisza, Koła, Słupcy czy Turku.
Pierwszego  dnia  na  scenie  na 

konińskich  błoniach  wystąpili: 
Cleo  oraz  Dawid  Kwiatkowski. 
– Konin to miasto energii. Ta ener-
gia ma być tutaj cały czas przez 
trzy dni. Cieszę się, że wreszcie po 
dwóch latach to nasze sztanda-
rowe dzieło, jakim są Dni Konina 
powróciło. Cieszę się, że jesteście 
z nami na konińskich błoniach. 
Bawcie się dobrze! – powiedział, 
otwierając  imprezę,  prezydent 
Konina  Piotr  Korytkowski. Wie-
czór zakończył się przy Fat Beat 
Dj’s Team i efektach specjalnych: 
piro  i  led  show.  Wg  szacunko-
wych danych pierwszego dnia na 
koncertach bawiło  się ok. 7.000 
osób.    W  sobotę  na  błoniach 
znów  było  tłoczno!  Publiczność 
przyszła  na  koncerty  zespołu 
Piersi oraz Grubsona. Do śpiewa-
nia  i do  zabawy nie  trzeba było 
nikogo przekonywać.
Sobota to też początek 16. Za-

wodów  Jeździeckich  Konin  Cup 
2022.  Zorganizowano  14  kon-
kursów, w których wystartowało 
42  zawodników  na  45  koniach. 
Suma przyznanych nagród finan-
sowych wyniosła 12.800 zł. Pod-
czas  tej  dwudniowej  imprezy, 
prócz  rywalizacji  zawodników, 
mieliśmy  też  okazję  podziwiać 
umiejętności  jeźdźców  z  Ośrod-
ka Jeździeckiego Kawalkada Hor-
seback Archery, który specjalizu-
je się w łucznictwie konnym.
W niedzielę  na  scenie na bło-

niach  wystąpili  konińscy  senio-
rzy,  zespół  Agharta,  a  na  placu 
Zamkowym  królowała  piosenka 
literacka. Odbył się tam bowiem 
finał  11.  Wojewódzkiego  Kon-
kursu  Piosenki  Literackiej,  któ-

rego gościem i jurorem był Jacek 
Wójcicki.  – Piosenką literacką 
kończymy trzydniowy bardzo go-
rący czas Dni Konina. Gorący z po-
wodu aury, ale też z tego powodu, 
że dużo się działo. Mogliście pań-
stwo skorzystać z bogatej oferty 
zarówno na błoniach, jak teraz 
tutaj. Bardzo dziękuję młodym 
artystom, bo ludzie, którzy mają 
pasje lepiej się rozwijają. A oni 
na pewno pięknie śpiewają, co 
wcale nie jest takie łatwe – mówił 
zastępca prezydenta Konina Wi-
told Nowak. Niedziela w Koninie 
zakończyła  się  koncertem  Jacka 
Wójcickiego.  Swoim  śpiewem 
oraz anegdotami artysta oczaro-
wał konińską publiczność.
Specjalne podziękowania nale-

żą się niezawodnej publiczności, 
która  rewelacyjnie  bawiła  się 
podczas wszystkich imprez!



KONIŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY

5Nr 3 (MAJ-CZERWIEC 2022)

Tysiące mieszkańców bawiło się na Dniach Konina
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PROJEKTY DUŻE
1.  Centrum  sportowo-rekreacyj-
ne przy III LO (1.000.000 zł)
2.  Parking  dla  mieszkańców 
5-tego osiedla (1.000.000 zł)
3.  Wybudowanie  nowej  stacji 
roweru  miejskiego  –  Laskówiec 
(250.000 zł)
4. Budowa boiska do piłki nożnej 
ze  sztuczną  nawierzchnią  przy 
Szkole Podstawowej Nr 4 w Ko-
ninie 62-510 Konin, ul. Błaszaka 
4  dla  potrzeb  środowiska  lokal-
nego (1.000.000 zł)
5.  Nadwarciańska  strefa  sporto-
wo-rekreacyjna.  Budowa  kom-
pleksu  boisk  wraz  z  infrastruk-
turą  towarzyszącą  przy  Zespole 
Szkół  Budownictwa  i  Kształ-
cenia  Zawodowego  w  Koni-
nie  (950.000 zł)
6.  Renowacja  oraz  rozbudowa 
boiska  sztucznego  na  stadionie 
im. M. Paska przy ul. Dmowskie-
go w Koninie (999.999 zł)
7.  Klimatyczne  miejsce  spotkań 
w Parku 700-lecia przy stawie na 
V Osiedlu (1.000.000 zł)
8.  Rowerowy  Konin  -  droga 
dla  rowerów  na  Alejach  1  Maja 
(999.000 zł)
9.  „Bajkowe  boisko  sportowe” 
(350.000 zł)
10.  Zielone  dachy  na  przystan-
kach w Koninie (250.000 zł)
11.  Samoobsługowa  myjnia 
dla  psów  -  Wash  dog  express 
(132.000 zł)
12.  Poprawmy  życie  zwierząt 
w Parku Chopina! (400.000 zł)
PROJEKTY MAŁE
1.  Komfortowa  komunikacja 
miejska – nowoczesne przystan-
ki autobusowe (99.000 zł)
2.  Fitpark  na  V  osiedlu  -  odpo-
czynek  i  ćwiczenia  na  świeżym 

powietrzu (99.999 zł)
3.  Czytamy  z  Filiami  2  -  nowe 
książki dla bibliotek osiedlowych 
(99.999,99 zł)
4. „Ocalić od zapomnienia” - Izba 
Pamięci  Szkoły  Podoficerskiej 
Piechoty  dla  Małoletnich  Nr  1 
w Koninie (99.900 zł)
5.  Krokusy  na  Wyszyńskiego 
(99.000 zł)
6. Z książką po drodze 5 (99.999 zł)
7. Konin lubi książki 8 (99.999 zł)
8.  „Rodzinna  strefa  gier”-  przy 
Przedszkolu  Nr  12  „Kubuś  Pu-
chatek”  w  Koninie  ul.  Kard.  St. 
Wyszyńskiego 42 (99.000 zł)
9.  Rozświetlony  Konin  -  świą-
teczne ozdoby na ulicach miasta 
(99.000 zł)
10. Skwer zielonej energii - prze-
strzeń  wypoczynkowa  przy  Ze-
spole  Szkół  Górniczo-Energe-
tycznych  im.  S.  Staszica w Koni-
nie (99.000 zł)
11. Darmowa kastracja  i  steryli-
zacja psów i kotów mieszkańców 
Konina (99.999,99 zł)
12.  Tor  do  jazdy  na  rolkach 
(99.999,99 zł)
13. Oświetlenie uliczne na osiedlu 
Wilków. Poprawienie bezpieczeń-
stwa mieszkańców (99.000 zł)
14.  Adaptacja  pomieszczenia  na 
salę do prowadzenia warsztatów, 
szkoleń,  poradnictwa  rodzicom 
dzieci ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi (99.999,99 zł)
15.  Siłownia  plenerowa  przy  ul. 
Janowskiej. Miejsce wypoczynku 
i  rekreacji dla mieszkańców Ko-
nina (99.999,99 zł)
16. Pokolorujmy bulwar - koloro-
we donice z roślinami na bulwa-
rze miejskim (99.999 zł)
17.  Oświetlamy  Nadwarciańską 
ścieżkę rekreacyjną (99.000 zł)

18. Koniński niezbędnik  seniora 
(30.000 zł)
19.  Remont  chodnika  Os.  „Za-
torze”  -  ul.  Chopina 1  od Ronda 
„Wielkiej  Orkiestry  Świątecznej 
Pomocy” (99.999 zł)
20.  Moje miasto  Konin  -  Album 
słów,  obrazów  i wierszy.  Koniń-
skie obrazy (17.000 zł)
21.  Bezpieczne  przejście  dla  pie-
szych  przed  Szkołą  Podstawową 
Nr 12 w Koninie - modernizacja ist-
niejącego przejścia (99.999,99 zł)
22. W podróży do pełni zdrowia 
cykl  spotkań  ze  znanymi  osobi-
stościami  ze  świata  medycyny 
naturalnej - J. Zięba, H. Czerniak, 
A.  Frydrychowski,  K.  Krupka,  A. 
Rogińska (25.000 zł)
23. Różowa skrzyneczka ze środ-
kami higienicznymi dla uczennic 
szkół  podstawowych  i  ponad-
podstawowych  w  celu  zapobie-
gania  ubóstwu  menstruacyjne-
mu (22.800 zł)
24.  Strefa  aktywności  i  relaksu 
bez barier (99.000 zł)
25.  „Radość  i  zabawa z Kosmat-
kiem”  -  Budowa  integracyjnego 
placu  zabaw  dla  dzieci  -  etap  II 
(99.999,99 zł)
26. Poprawienie warunków bez-
pieczeństwa  dla  mieszkańców 
Konina na obiektach sportowych 
znajdujących  się  na  III  Osiedlu 
w Koninie (99.999,99 zł)
27.  E-SPORT  MASTERS  KONIN 
(90.000 zł)
28. Opieka nad kotami wolno żyją-
cymi na terenie Konina (99.000 zł) 
29. „Przywrócić blask Wenedzie” 
(99.000 zł)
30.  Nowe  budy  dla  psiaków 
w schronisku (80.000 zł)
31.  Parking  dla  rowerów  obok 
kompleksu  boisk  sportowych 

przy  Szkole  Podstawowej  nr  7 
(60.000 zł)
32. Rozbudowa placu zabaw przy 
Szkole Podstawowej nr 7 w Koni-
nie (99.999 zł)
33.  Konińskie  Centrum  Aktyw-
ności Seniora (99.000 zł)
34. Remont chodnika na ul. Spół-
dzielców  przy  Żabce  i  jadalni 
(99.000 zł)
35. Bezpieczne przejście do Szko-
ły Podstawowej Towarzystwa Sa-
lezjańskiego  im. Dominika Savio 
w Koninie (60.000 zł)
36.  Bezpieczne  Zatorze  -  ekolo-
giczne  fotowoltaiczne  oświetle-
nie  terenów  rekreacyjnych  nad 
Jeziorkiem Zatorze (99.000 zł)
37. Pracownia fizyczno-chemicz-
na dla uczniów w Szkole Podsta-
wowej  nr  1  im.  Zofii  Urbanow-
skiej w Koninie (70.000 zł)
38. Ratujmy konińskie jeże! Bud-
ki lęgowe dla jeży (5.000 zł)
39. Szkoła Podstawowa nr 1  im. 
Zofii  Urbanowskiej  w  Koninie  - 
wymiana  instalacji  elektrycznej 
etap 1 – parter (90.000 zł)
40.  Rowerowy  Konin  -  Rowero-
wa Starówka (99.000 zł)
41. Zielona Klasa w formie drew-
nianej altany (7.500 zł)
42.  Nie  boczcie  się  na  Boc-
ce  -  Bocce  to  gra  dla  każdego… 
(97.000 zł)
43.  Remont  łazienek,  szatni  i  po-
mieszczeń  socjalnych  przy  sali 
gimnastycznej  w  Szkole  Podsta-
wowej nr 4 ul. Błaszaka (99.999 zł)
44. Park kieszonkowy - park mu-
zyczny  na  skwerze  przy  koniń-
skiej  Farze  pw.  św.  Bartłomieja 
Apostoła w Koninie (99.999 zł)
45.  Kółko  artystów  z  Trójki 
(47.500 zł)
46.  Spotkanie  z  Joanną  Keszka, 

autorką  książki  „Potęga  zabaw-
nego seksu” (6.000 zł)
47. Zakup aparatu fotograficzne-
go Sony A73, obiektywu 70-200-
2  -  08  jasny,  obiektywu  35 MM 
I 1,8 oraz torby fotograficznej dla 
Młodzieżowego  Domu  Kultury 
w Koninie (28.000 zł) 
48.  Nowe  domy  dla  zwierząt 
Minizoo w Parku  im.  F.  Chopina 
(99.999,99 zł)
49.  „Splot  Konin”-  strona  inter-
netowa  dla  rodziców/opieku-
nów osób ze Spektrum Autyzmu 
(25.000 zł)
50.  Zakup  10    IPAD  PRO11”2021 
ATB  WI-FI  z  oprogramowaniem 
i  rysikami  dla  Młodzieżowego 
Domu Kultury w Koninie (99.999 zł) 
51.  Zakup  4  rolek  wykładziny  - 
podłogi  baletowej  dwustronnej 
o wymiarach 2M x10M dla Mło-
dzieżowego Domu Kultury w Ko-
ninie (20.000 zł)
52.  Orkiestra  dla  mieszkańców 
Konina (99.999,99 zł)
53.  Zakup  8  mikroportów  bez-
przewodowych wraz ze stacjami 
dla Młodzieżowego Domu Kultu-
ry w Koninie (24.000 zł)
54.  Pomóż  nam  poprawić  bez-
pieczeństwo.  Oświetlijmy  Stary 
Konin - !!! Budujmy dalej oświet-
lenie ulic (99.999 zł)
55.  Interaktywna  tablica  edu-
kacyjna  do  nauki  języka  angiel-
skiego dla Młodzieżowego Domu 
Kultury w Koninie (6.500 zł)
56. Zakup multimedialnego pro-
jektora  ultra  -  krótkodystanso-
wego  z  różnorodnością  złącz 
i  opcjonalnym  zestawem  do  in-
teraktywnego zastosowania oraz 
przenośnego  ekranu  projekcyj-
nego  dla  Młodzieżowego  Domu 
Kultury w Koninie (13.000 zł)

12 dużych i 56 małych wniosków zostanie  poddanych pod  gło-
sowanie  w  ramach  Konińskiego 
Budżetu Obywatelskiego. Do wybo-
ru  będą  maksymalnie  trzy  zadania 
duże  i  trzy małe. Głosowanie odbę-
dzie się przez Internet oraz tradycyj-
nie w lokalach wyborczych. 
Głosowanie  internetowe  potrwa 

od  5  do  18  września  do  godziny 
16:00. Na stronie www.kbo.konin.pl 
znajdą Państwo instrukcję do głoso-

wania i przycisk do oddania głosu. 
18  września  w  godz.  9:00-16:00 

czynne będą cztery Lokalne Punkty 
Wyborcze: 
- nr 1 - Centrum Organizacji Poza-

rządowych w Koninie  (ul.  3 Maja 1 
i 3), 
- nr 2 - Koniński Dom Kultury  (pl. 

Niepodległości 1), 
-  nr  3  -  Szkoła  Podstawowa  nr  9 

w Koninie (ul. Fikusowa 8), 
- nr 4 - Szkoła Podstawowa nr 10 

w Koninie (ul.  Leopolda Staffa 5). 
Zadania z opisami są opublikowa-

ne na stronie kbo.konin.pl w zakład-
ce „Głosowanie”. Zapraszamy do za-
poznania się z projektami.  
Ważna  informacja!  Mieszkańcy 

niezameldowani  w  Koninie  mogą 
zgłosić  chęć  udziału  w  głosowaniu 
za pomocą formularza, który będzie 
aktywny na stronie www.bip.konin.
eu  od  8  sierpnia.  Termin  zgłoszeń 
upłynie 26 sierpnia. 

Głosowanie już we wrześniu!

Wnioski zatwierdzone do głosowania KBO 2023

Koniński Budżet Obywatelski 2023 

http://www.kbo.konin.pl/
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27 czerwca – 15 lipca
Filia „Łężyn”. W dżungli książek. Dla naj-

młodszych  gry  stolikowe,  puzzle,  malo-
wanki,  czytanki,  joga na świeżym powie-
trzu tuż przy bibliotece.

1 lipca – 31 sierpnia
Wypożyczalnia  Zbiorów  Audiowizual-

nych,  ul.  Dworcowa  13.  Wypożyczalnia 
Zbiorów Audiowizualnych udostępnia gry 
na PS5 wraz z goglami VR. 

1 lipca – 31 sierpnia
Filia  „Medyczna”. Wakacyjne  łamigłów-

ki – quiz wiedzy o Patronach Roku 2022. 
Wszystkim  czytelnikom  odwiedzającym 
Filię „Medyczną” w wakacje zaproponuje-
my rozwiązanie quizu z pytaniami związa-
nymi z Patronami Roku 2022.

7 lipca, godz. 10:00-12:00
Filia  „Siódemka”.  „Wakacje  z  bajkowo-

zami”. Poznajemy świat przyrody – różne 
sposoby przedstawienia przyrody w  lite-
raturze. Zajęcia plastyczne – niespodzian-
ka.

14 lipca godz. 10:00-12:00
Filia „Siódemka”. „Wakacje z bajkowoza-

mi”. Poznajemy świat magii – czarownica 
na miotle i inne magiczne postacie. Zajęcia 
plastyczne – niespodzianka.

21 lipca godz. 10:00-12:00
Filia  „Siódemka”.  „Wakacje  z  bajkowo-

zami”. Poznajemy świat bajek i baśni – ry-
cerze oraz księżniczki w bajkach dla naj-
młodszych.  Zajęcia  plastyczne  –  niespo-
dzianka. 

28 lipca godz. 10:00-12:00
Filia „Siódemka”. „Wakacje z bajkowoza-

mi”.Poznajemy świat zwierząt – zwierzęta 
w  ich  naturalnych  środowiskach.  Zajęcia 
plastyczne – niespodzianka. 

LIPIEC:
Warsztaty „LATO”  (Wypożyczalnia dla 

Dzieci i Młodzieży, ul. Dworcowa 13). Dru-
gie z cyklu spotkanie z projektu „Co słonko 
widziało”  promujące  twórczość  literacką 
Marii Konopnickiej dla dzieci.

Wakacje z Filią „Gosławice” (Filia „Go-
sławice”). 1. Cukierek w bibliotece. Zajęcia 
i zabawy przygotowane w oparciu o cykl 
książek  o  kocie  Cukierku Waldemara  Ci-
chonia.  2.  Storybird  –  nasza  książeczka.  
Jak w  łatwy  sposób  tworzyć książki? Za-
bawa z aplikacją. Tworzymy własne opo-
wiadanie, wiersz, a nawet książeczkę z go-
towymi ilustracjami.

Smacznie, zdrowo, kolorowo cz. 1 (Fi-
lia „Starówka”). Zajęcia dla dzieci. Rozmo-
wy  o  roli  zdrowego  odżywiania  w  życiu 
człowieka.  Wspólne  przyrządzanie  zdro-
wych sałatek i kanapek.

Z książką przez świat  (Filia  „Starów-
ka”). Zajęcia organizowane  dla dzieci pro-
mujące wiedzę o książce, regionie i pozna-
waniu świata, gry, zabawy.

Owocowe wakacje  (Filia  „Medyczna”) 
Zajęcia  wakacyjne  dla  dzieci  związane 
z  obchodzonym  1  lipca  Międzynarodo-
wym Dniem Owoców - dyskusje, informa-
cje, zabawy plastyczne oraz wspólne przy-
gotowanie  sałatki  owocowej  dla  wszyst-
kich uczestników.

SIERPIEŃ:
Wakacje z Filią „Gosławice” (Filia „Go-

sławice”). Wakacje online - wirtualne spa-
cery po niezwykłych miejscach w Polsce, 
krzyżówki i quizy, gry i zabawy.

W świecie zabawek i gier  (Filia  „Sta-
rówka”). Wydarzenie z okazji Międzynaro-
dowego Dnia Gier Książkowych. Gry i za-
bawy  w  świecie  planszówek.  Uczestnicy 
zajęć mogą przynieść własne planszówki 
lub zagrać w gry przygotowane przez bi-
bliotekę.

Smacznie, zdrowo, kolorowo cz.2 (Fi-
lia „Starówka). Zajęcia dla dzieci. Rozmo-
wy  o  roli  zdrowego  odżywiania  w  życiu 
człowieka.  Wspólne  przyrządzanie  zdro-
wych sałatek i kanapek.

Kolorowe wakacje  (Filia  „Medyczna”). 
2  sierpnia  obchodzimy  Dzień  Kolorowa-
nek - wakacyjne zajęcia w bibliotece będą 
doskonałą okazją do rozwijania kreatyw-
ności i zdolności artystycznych u dzieci.

„Liliowe kulinaria”  (Wypożyczalnia 
dla Dzieci  i Młodzieży, ul. Dworcowa 13) 
Warsztaty z zakresu food art.

„Konopnicka i joga? Ależ tak!”  (Filia 
„Łężyn”).  Spotkanie  z  przedszkolakami 
w  ramach  projektu  „Co  słonko widziało” 
- edycja LATO

BLISKOteka na bulwarze 
(od 16:00 do 17:30)

8 lipca 
Letni  koncert  literacko-przyrodniczy. 

Tworzenie ogrodu (sadzenie roślinek, wy-
konanie  owadów  i  kwiatków  z  papieru), 
rozpoznawanie roślin i wykonanie zielni-
ka.  Wystawka  książek,  czytanie  wierszy 

i  rozwiązywanie  quizów  nawiązujących 
do tematu zajęć.

15 lipca
Magia w świecie książki. Pokaz magicz-

nych doświadczeń i wyjaśnienie podstaw 
obserwowanych  zjawisk.  Prezentacja  te-
matycznych książek. Samodzielne spraw-
dzanie  swoich  magicznych  umiejętności 
przez uczestników.

22 lipca
Zaczytane wakacje  nad Wartą.  Zabawy 

dla  dzieci  „Co  przynosi  wiatr?”.  Zajęcia 
związane  z  wiatrem  i  latawcami  –  pre-
zentacja  książek,  głośne  czytanie,  war-
sztaty plastyczne polegające na tworzeniu 
i ozdabianiu latawców.

29 lipca 
Jak  zostać  kotem?  Zajęcia  oparte  na 

fragmencie  książki  „Zapiski  wrednego 
kota”, rozmowa o tym, jakie warunki trze-
ba  spełnić,  żeby  zostać  kotem.  Wspólne 
tworzenie pracy plastycznej „Ekologiczny 
obraz kota”.

5 sierpnia
Manga – japońska sztuka rysowania ko-

miksu. Warsztaty z rysowania mangi. 
12 sierpnia

„Cukierku,  ty  łobuzie!” Rozmowy o ko-
tach  i kocie zabawy. Mruczące wyzwanie 
czytelnicze i zabawy twórcze.

26 sierpnia
Zagadkowy  koniec  lata.  Wakacyjne 

spotkanie  pełne  zagadek  i  łamigłówek. 
Praca plastyczna z wykorzystaniem szab-
lonu lupy. Możliwość zrobienia zdjęcia na 
fotościance z sylwetką detektywa.

4 lipca-26 sierpnia 
Letnie Warsztaty Artystyczne z MDK! 
Młodzieżowy Dom Kultury organizuje 
Letnie Warsztaty Artystyczne. 
Na dzieci z klas I-VI czeka wiele atrak-

cji!  Warsztaty  potrwają  całe  wakacje, 
start  4  lipca. Wśród  atrakcji  między  in-
nymi:  wyjścia  do  kina  Oskard,  wyjazdy 
na  warsztaty  do  Muzeum  Okręgowego 
w Koninie, wizyty w planetarium, zajęcia 
z florystką i zajęcia w MDK.

4 lipca 
Muzyczne Podróże z MDK.  Koncert 
,,Z Nalepą do Nie-ba”. Muzeum Okręgo-
we w Koninie, godz. 20:00. Bilet - 15 zł.  
Koncert w wykonaniu  zespołu Nie-Bo 

w 15. rocznicę śmierci Tadeusza Nalepy. 
Nie-Bo  to  zespół  Roberta  Lubery,  który 
od  lat  działa  na  rynku  muzycznym,  re-
alizując  własną  wizję  artystyczną.    Na 
swoim koncie mają występy m.in. z: Ma-

ciejem  Maleńczukiem,    Piotrem  Nalepą, 
Krzysztofem Zalewskim, Kasią Kowalską 
czy Ewą Bem. 

18 lipca 
Muzyczne Podróże z MDK. Koncert 
Fado -  BASTARDA & JOAO DE SOUSA-
Muzeum Okręgowe w Koninie, godz. 
20:00. Cena biletu 15 zł.
Trio Bastarda wspólnie z  João de Sou-

sa,  odnosząc  się  do  tradycyjnych  utwo-
rów Fado, tworzy nową, oryginalną opo-
wieść muzyczną. Współczesne, autorskie 
aranżacje  i  opracowania  niezwykłych, 
melancholijnych  pieśni  dały  artystom 
możliwość swobodnej wypowiedzi, krea-
cji muzycznej oraz pozwoliły na szczery, 
pełen emocji przekaz. 

25-29  lipca  
Top Dance Summer Workshops.
Agnieszka  Łapaj-Lewandowska  oraz 

Katarzyna  Łapaj  -  instruktorki  tańca 
w MDK-u  -    organizują  jedyne w  swoim 

rodzaju warsztaty  taneczne. W  ich  trak-
cie uczestnicy będą ćwiczyć różne style: 
jazz,  broadway, modern,  hip-hop,  taniec 
klasyczny. Zaplanowano również trening 
funkcjonalny i inne zajęcia artystyczne !

8  sierpnia 
Muzyczne Podróże z MDK. Koncert 
MANIUCHA I KSAWERY. Muzeum Okrę-
gowe w Koninie, godz. 20:00. Bilety 
w cenie 15 zł. 
MANIUCHA  I KSAWERY  to duet, który 

w autorski, niezwykle oryginalny sposób 
łączy  jazzową  improwizację  z  ginącymi 
pieśniami  ukraińskiego  Polesia. W  swo-
ich  kompozycjach  przywołują  pieśni 
wiosenne,  żniwne,  weselne,  miłosne, 
dziadowskie, kolędy i kołysanki, łącząc je 
w opowieści odwzorowujące cykle przy-
rody i ludzkiego życia. 
Maniucha  Bikont  i  Ksawery  Wójciń-
ski  występowali  m.  in  w  Pardon  To  Tu, 
otrzymali  pierwsze miejsce  na  Turnieju 

Muzyków  Prawdziwych  organizowanym 
przez Filharmonię Szczecińską w katego-
rii Soliści Wokaliści (2015) oraz Nagrodę 
Specjalną  im.  Czesława  Niemena  na  Fe-
stiwalu  Polskiego  Radia  Nowa  Tradycja 
(2016).

29 sierpnia 
Muzyczne Podróże z MDK. Koncert 
,,Wąski most”. Muzeum Okręgowe 
w Koninie, godz. 19:00. Bilet - 15 zł. 
Koncert  z  przepiękną muzyką  żydow-

ską w wykonaniu zespołu Szymona Wie-
czorkiewicza  oraz  młodych  artystów, 
podopiecznych  Sylwii  Dziardziel  -  in-
struktorki śpiewu.

 Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Urbanowskiej

WAKACJE 2022 w Koninie

UWAGA!

Aktualną ofertę wakacyjną 

można znaleźć na stronach 

internetowych placówek miej-

skich bądź też w kalendarzu 

wydarzeń na www.konin.pl

http://www.konin.pl/
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     Koniński Dom Kultury
Warsztaty  artystyczne:  ta-

neczne,  plastyczne,  fil-
mowe  i  muzyczne  odbędą  się 
podczas  tegorocznych  wakacji 
w Konińskim Domu Kultury. Do 
udziału w nich zachęcamy dzie-
ci i młodzież. W lipcu i sierpniu 
spotkają  się  z  wami  instruk-

torzy:  Andrzej  Moś,  Mirosław 
Grzanka,  Marta  Merdzińska, 
Klaudia  Cembrowacz,  Jacek 
Szczepankiewicz  oraz  Grzegorz 
Ambroziak.  Na  spotkanie  ze 
sztuką  zaprasza  również  Kata-
rzyna Mijakowska.
Na  zajęciach  tanecznych  obo-

wiązuje  strój  sportowy.  Każde 

dziecko powinno ze sobą zabrać 
także wodę w opisanym bidonie. 
Zajęcia  artystyczne  skierowane 
są  do  uczestników  indywidu-
alnych.  Grupy  zorganizowane 
mogą zgłosić chęć udziału w se-
ansach filmowych. Te odbędą się 
w Kinie Centrum w sierpniu.
Przed  zapisaniem  dziecka  na 

zajęcia  należy  wypełnić  kartę 
,,zgoda  na  udział  w  zajęciach 
wakacyjnych”.  Podpisaną  przez 
opiekunów kartę należy dostar-
czyć instruktorowi na zajęcia.
Na  zajęcia  w  Atelier  KreDKa 

obowiązują  zapisy.  Prowadzi  je 
impresariat  Konińskiego  Domu 
Kultury,  nr  tel.  63/  211  31  33 

w. 29. Zajęcia potrwają od 1 lip-
ca do 26 sierpnia. Warsztaty są 
bezpłatne.
Harmonogram  warsztatów 

jest  opublikowany  na  stronie 
www.kdk.konin.pl 

      WAKACJE 2022 w Koninie
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